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Tryb przeprowadzania czynności w postępowaniach habilitacyjnych  

na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 

w Krakowie 

 

Podstawa prawna 

- Poz. 1586 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 

r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie 

doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 

- Poz. 1165 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 

r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego (Dz. U. Nr 196). 

 

I. Wszczęcie postępowania habilitacyjnego 

1. Habilitant spełniający minimalne, uczelniane kryteria punktacji IF i punktacji MNiSW 

(określone w załączniku 1) przedstawia Dziekanowi komplet dokumentacji 

wymaganej przez Centralną Komisję (wzory dokumentacji wniosku habilitacyjnego 

dostępne są na stronie internetowej Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (CK) pod 

adresem http://www.ck.gov.pl/articles/id/47.html).  

2. Przedłożone materiały Dziekan przekazuje do oceny do Wydziałowej Komisji ds. 

Nauki. Komisja ma prawo poprosić habilitanta na rozmowę. Po pozytywnym 

zaopiniowaniu habilitant składa do Centralnej Komisji wniosek o wszczęcie 

postępowania habilitacyjnego.  

Do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego kandydat załącza ( w formie 

odrębnych załączników):  

1) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora;  

2) autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, w szczególności 

określonych w art. 16 ust. 2 ustawy, w formie papierowej i elektronicznej, w języku 

polskim i angielskim;  

3) wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych, w 

formie papierowej i elektronicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych w 

rozporządzeniu MNiSW (Dz. U. nr 196, poz. 1165);  

4) informacje o:  

a) osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami, lub 

doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego wraz 

z wykazem przewodów doktorskich,  

b) współpracy z instytucjami lub organizacjami, będącymi zgodnie z postanowieniami 

ich statutów towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą,  

c) odbytych stażach w krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub 

akademickich, 

d) działalności popularyzującej naukę;  
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5) informację o przebiegu postępowania habilitacyjnego lub przewodu 

habilitacyjnego, jeżeli habilitant ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego. 

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z załącznikami przedkłada 

się w 1 egz. w formie papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanych na 

informatycznym nośniku danych – w 2-ch egz.  

Wszystkie załączniki, o których mowa w pkt. 2 (z wyłączeniem pkt. 2.1) wymagają 

podpisu habilitanta.  

Forma elektroniczna wniosku wraz z załącznikami musi być tożsama (identyczna) z 

formą papierową, uwzględniając również wymagane podpisy na tych dokumentach.  

3. Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku Centralnej Komisji.  

 

II. Postępowanie habilitacyjne 

1. Centralna Komisja w terminie 7 dni dokonuje oceny formalnej wniosku. W przypadku 

uznania wniosku za niekompletny lub nieodpowiadający wymogom ustawy Centralna 

Komisja wzywa do jego uzupełnienia, wskazując sposób i wyznaczając termin 

uzupełnienia wniosku. 

2. CK informuje Radę wskazaną we wniosku habilitanta o wszczęciu procedury  i wnosi 

o wyznaczenie przez Radę trzech członków komisji (w tym jednego recenzenta i 

sekretarza). Czterech pozostałych członków komisji  habilitacyjnej  

(przewodniczącego, dwóch recenzentów, jednego członka) wyznacza CK, przekazując 

komisji habilitacyjnej uzyskane od habilitanta dokumenty za pośrednictwem 

Dziekana. 

3. Dziekan kieruje do Rady Wydziału (RW) sprawę przeprowadzenia postępowania 

habilitacyjnego. Rada Wydziału podejmuje uchwałę o wyrażenie zgody na 

przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz uchwałę o powołaniu członków 

komisji habilitacyjnej. O wyniku głosowania RW, Dziekan informuje pisemnie CK.  

4. W przypadku wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 

Centralna Komisja w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania wniosku spełniającego 

wymagania formalne powołuje komisję habilitacyjną w celu przeprowadzenia 

postępowania habilitacyjnego 

5. W razie niewyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez 

Radę jednostki wskazanej we wniosku przez kandydata, CK wyznacza w terminie 14 

dni od dnia otrzymania od Rady informacji inną jednostkę organizacyjną, która 

przeprowadza postępowanie, bez możliwości odmowy. 

6. Dziekan zawiadamia wszystkich członków komisji habilitacyjnej o powołaniu w jej 

skład oraz zleca sekretarzowi wysyłkę umów (uwzględniających przewidziane ustawą 

wynagrodzenia) i odpowiednich materiałów członkom komisji, przy czym: 

 wszyscy członkowie komisji otrzymują: 1) kopię osiągnięcia naukowego 

stanowiącego podstawę habilitacji – wraz z ew. oświadczeniami współautorów, 2) spis 

dorobku naukowego wraz z danymi bibliometrycznymi oraz 3) autoreferat 

uwzględniający opis dorobku i osiągnięć naukowych; 

 recenzenci otrzymują dodatkowo kopie złożonych do Centralnej Komisji ds. Stopni i 

Tytułów Naukowych publikacji habilitanta. 
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7. Recenzenci będący członkami komisji habilitacyjnej dokonują oceny dorobku i 

aktywności naukowej habilitanta, stosując kryteria oceny ujęte w rozporządzeniu (Dz. 

U. Nr 196, poz. 1165). Recenzje powinni sporządzić w terminie nie dłuższym niż 6 

tygodni od dnia powołania komisji. Recenzenci powinni napisać w recenzji, czy 

„osiągnięcie naukowe wykazuje znaczny wpływ autora w rozwój określonej 

dyscypliny naukowej" oraz czy „habilitant wykazuje się istotną aktywnością 

naukową". 

8. Komisja habilitacyjna działa w siedzibie jednostki prowadzącej dane postępowanie 

habilitacyjne. Koszty wynagrodzeń członków komisji ponosi jednostka 

przeprowadzająca postępowanie, a w przypadku osoby spoza Wydziału jednostka 

zatrudniająca habilitanta lub sam habilitant. 

9. Posiedzenia komisji habilitacyjnej (w składzie co najmniej 6-osobowym, w tym 

przewodniczący i sekretarz) zwołuje, za pośrednictwem sekretarza, przewodniczący 

komisji. Posiedzenia komisji habilitacyjnej mogą odbywać się w formie 

wideokonferencji. Sekretarz  zapewnia obsługę techniczną posiedzeń komisji. 

Przewodniczący komisji jest zobowiązany do zapoznania wszystkich członków 

komisji z materiałami dostarczonymi przez habilitanta. Przewodniczący udostępnia też 

członkom komisji opinie sporządzone przez recenzentów. 

10. Komisja habilitacyjna ma prawo zażądać, za pośrednictwem Dziekana, aby habilitant 

udostępnił jej rozprawę doktorską. W szczególnych przypadkach, komisja 

habilitacyjna może też zadecydować, w drodze głosowania, o potrzebie 

przeprowadzenia rozmowy z habilitantem. Głosowanie to, o ile jest jawne, może 

odbyć się w drodze komunikacji elektronicznej. 

11. O liczbie odbytych posiedzeń komisji habilitacyjnej decyduje jej przewodniczący. 

Organizację posiedzeń komisji przewodniczący zleca sekretarzowi komisji. 

Przewodniczący komisji może kontaktować się z członkami komisji drogą 

elektroniczną. 

12. Na posiedzeniu komisji, po przedstawieniu wszystkich recenzji i zapoznaniu się z 

autoreferatem, członkowie komisji habilitacyjnej w głosowaniu jawnym podejmują 

uchwalę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora 

habilitowanego. Głosowanie to może odbywać się w trybie tajnym na wniosek 

habilitanta. Uchwała komisji habilitacyjnej powinna zostać podjęta w terminie nie 

dłuższym niż 3 tygodnie od daty otrzymania ostatniej recenzji. 

13. W celu podjęcia przez RW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego lub 

odmowie jego nadania, przewodniczący komisji habilitacyjnej – za pośrednictwem 

sekretarza – przekazuje Dziekanowi tekst uchwały komisji wraz z uzasadnieniem, a 

także recenzje i protokół z posiedzenia komisji habilitacyjnej oraz wyniki głosowania.  

14. Dziekan, w terminie nie dłuższym niż miesiąc od daty posiedzenia komisji 

habilitacyjnej, na której podjęto decyzję w sprawie nadania lub odmowie nadania 

habilitantowi stopnia doktora habilitowanego, wyznacza termin posiedzenia RW, na 

którym głosowane będzie nadanie lub odmowa nadania habilitantowi stopnia doktora 

habilitowanego.  

15. W punkcie obrad Rady dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie nadania stopnia 

naukowego doktora habilitowanego, Dziekan przedstawia członkom RW projekt 

uchwały, jak i zapoznaje członków RW z wynikami głosowania komisji 

habilitacyjnej. Po dyskusji, Dziekan zarządza głosowanie nad uchwałą o nadaniu lub 

odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego. Głosowanie odbywa się w trybie 
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tajnym. Uchwała zapada bezwzględną większością oddanych głosów, przy obecności 

co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Na posiedzenie 

Rady zaprasza się członków Komisji habilitacyjnej, bez prawa głosu. 

16. Po zakończeniu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego, w terminie 

do 30 dni Dziekan przekazuje CK uchwałę w przedmiocie nadania lub odmowy 

nadania stopnia doktora habilitowanego, wraz z recenzjami złożonymi w 

postępowaniu habilitacyjnym w wersji elektronicznej. Na stronach internetowych 

jednostki umieszcza się informacje o przebiegu procesu habilitacyjnego (wniosek, 

autoreferat, skład komisji, harmonogram prac, uchwała końcowa). 

17. Centralna Komisja ogłasza uchwałę w sprawie nadania albo odmowy nadania stopnia 

doktora habilitowanego, wraz z informacją o składzie komisji habilitacyjnej oraz 

recenzjami złożonymi w postępowaniu habilitacyjnym, w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej Centralnej Komisji, w terminie 30 dni od dnia 

podjęcia uchwały. 

18. Jeżeli procedura habilitacyjna zakończy się niepowodzeniem, ponowny wniosek o 

habilitację dana osoba może złożyć po 3 latach; okres ten można skrócić do 1 roku, 

pod warunkiem znacznego zwiększenia w tym czasie dorobku naukowego (art. 21, 

ust. 3 ustawy).  

 

III. Postanowienia końcowe 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Dziekan zgodnie ze 

swoim zakresem kompetencji. Procedura wchodzi w życie Uchwałą Rady Wydziału i 

obowiązuje od dnia jej przyjęcia.  

 

Kraków, 25 października 2017 r.  

Dziekan  

 

 

Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt 
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